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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
С. КРУШАРИ 

  

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

  

от Илхан Юсеин Мюстеджеб – Председател на Общински съвет 

 

ОТНОСНО: Приемане отчет за дейността на Общински съвет Крушари и 

неговите комисии за периода от  01.07.2016 г. до  31.12. 2016 г. 

  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

 

С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на Общинския 

съвет е задължен да представя два пъти годишно отчет за дейността на Общинския 

съвет и на неговите комисии. Отчетът се разглежда в открито заседание и се 

разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет.  

С тази докладна записка представям на вашето внимание отчет за дейността 

на Общински съветКрушари и неговите комисии периода от  01.07.2016 г. до  

31.12.2016 г., който е приложен към докладната записка.  

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Крушари, на основание                   

чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА да обсъди и  приеме  следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1. Общински съвет  с. Крушари  приема отчета за дейността на Общински 

съвет Крушари и неговите комисии за периода от  01.07.2016 г. до  31.12. 2016 г. 

  

 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ 

Председател на ОбС Крушари 

 

 

http://www.krushari.bg/
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                                                  О Т Ч Е Т  
 
                  ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КРУШАРИ И НА                                                            

НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2016 – 31.12.2016 г. 

 

             Настоящият отчет внасям в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 6 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18 ал.2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Крушари, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
 

           Общинският съвет през второто шестмесечие на 2016 година осъществяваше 
дейността си на основание изискванията на Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет Крушари, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация  и другите нормативни документи, свързани с управлението и 
развитието на общината, с цел по-добро и своевременно решаване проблемите на 
хората, живеещи в населените места на нейната територия. 
 

            През отчетния период няма промяна в състава на ОбС и в  постоянни 
комисии към него. 
 

            Заседанията на Общински съвет Крушари са открити. За всяко заседание се 
изпраща покана до кмета на общината, кметовете на кметства и кметските 
наместници.     
 

           Обявления за предстоящите заседания с проекта за дневен ред се обявяват 
на информационните табла в общината и  кметствата и на интернет страницата на 
общината.  
           В заседанията вземат участие кметът на общината, кметският екип,  
кметовете на кметства, кметските наместници, вносителите на материали. 
 

           През периода  юли-декември 2016 година  са  проведени  7   заседания  на 
Общинския съвет, от които 6  редовни и 1 извънредно.  
 

           На проведените заседания са приети 73 бр. решения: 

                                                             НАРЕДБИ И ИЗМЕНЕНИЯ НА НАРЕДБИ: 

• Изменение и допълнение на Наредба № 1 за  осигуряване на обществения 
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ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда в 
Община Крушари. 

• Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на 
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Крушари. 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ: 

        • Кандидатстване с проект  „Рехабилитация на водопроводи в населени места 
от община Крушари“ по реда на Наредба №12 от 25.07.2016г.за прилагане на 
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020“ ; 

• Кандидатстване с проект „Рехабилитация на общински път DOB2171 /III-7103/ 
Телериг – Александрия /III-293/ от км 0+000 до км 9+220” по реда на Наредба №12 
от 25.07.2016г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.” 

        • Кандидатстване с проект “Изграждане на система за соларно улично 
осветление в 9 населени места в община Крушари”по реда на Наредба №12 от 
25.07.2016г. за прилагане на Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.” 

• Участие на община Крушари като партньор по одобрен проект с код 15.2.1.123 
„Трансграничен съюз в сянката на историята” по програма „Трансгранично 
сътрудничество Румъния – България“, приоритетна ос 2 „Зелен регион“ специфична 
цел 2.1 „Да се пребори устойчивото използване на природното и културно 
наследство“. 

 
         • Информации за нивото на изпълнение на проектите, по които работи 
общината. 

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО: 

• Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост за 2016 година – 4 решения; 

• Отчет за отдадените под наем поземлени имоти  с начин на трайно ползване  
пасища, мери-публична общинска собственост – 1 решение; 

• За продажба на общински имоти  -  5 решения; 

• За отдаване под наем  - 2 решения; 



• За промяна начина на трайно ползване -  4  решения; 

• За удължаване срока на договори за наем -  2 решение; 

• За  извършване на делба  - 1 решение; 

        • Учредяване право на прокарване на подземно кабелно трасе на базова 
станция №4597 в с.Крушари през общински имот- 1 решение.  

УЧАСТИЕ  В  СДРУЖЕНИЯ: 

• Упълномощаване  представителите на Община Крушари в „Асоциация по В и 
К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, 
гр. Добрич да гласуват в общите събрания на дружеството. 

                                                 БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ: 

• Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г. на община Крушари; 

• План-сметка за необходимите разходи за дейноста „Чистота“ за 2017 година,, 
съгласно  Закона за местните данъци и такси. 

• Текущи промени на капиталовите разходи  по бюджета за 2016 г.; 

• Одобряване разходи за командировки на кмета на общината и председателя 
на Общинския съвет. 

                                                СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ: 

• Общински план  за развитие на социалните услуги в община Крушари за 2016 
и 2017 година; 

        • Информация за състоянието дейността на Дом за стари хора „Света Петка“                   
с. Добрин за 2016 година; 
 

       • Информация за дейността на социалната услуга-Центъра за рехабилитация и 
социална интеграция в с. Крушари; 
                                    
       • Информация за дейността на Домашен социален патронаж. 

                                                        КУЛТУРА: 

• Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Крушари  за 
2017г. 

• Обявяваване на  26 октомври за  Ден на Община Крушари 

ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ: 

       • Промяна на наименованието на СОУ „Христо Смирненски“ с.Крушари; 
 

       • Промяна наименованието на общински целодневни детски градини; 
       



       • Формиране на слети паралелки  в ОУ „Васил Левски“  с. Коритен за учебната 
2016-2017 г. 

      
• Разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни 

средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на маломерни 
паралелки  от І до ХІІ клас, с не по-малко от 10 ученици в клас, в СОУ „Христо 
Смирненски” с. Крушари за учебната 2016-2017 г.; 
                                                                      

 • Разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на слети паралелки от 
І до ХІІ  клас, с не по-малко от десет ученици от два класа в училищата– ОУ „Отец 
Паисий” с. Лозенец и ОУ „Васил Левски” с. Телериг; 
                                                                        

• Разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на слети паралелки  
от І до ХІІ клас с по-малко от десет ученици от два класа в ОУ „Васил Левски” с. 
Телериг за учебната 2016-2017 година; 
 

           • Информация за състоянието на материалната база и готовността  на 
училищата и детските градини  за  учебната 2016/2017 година. 

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ: 

• Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за 
регулация Първи етап: Проект за изменение на ПУП-ПР на селищна територия, 
западно от ул. „Суха река“ с. Крушари; 

 • Разрешение за изработване на проект за  изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ І, ІІ в кв. 25, УПИ І в кв. 25А, 
част от уличната регулация южно от ОК 34 и част от уличната регулация между ОК 
112 и ОК 113 по плана на Стопански двор с. Александрия, община Крушари, и 
подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за новообразуваните 
имоти. 

 

            През разглеждания период има 1  върнато  за ново обсъждане решение на 
Общинския съвет  от областния управител в изпълнение на правомощията му по               
чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията, което е отменено. 
 

Присъствието на общинските съветници за изминалия период е следното. За 
проведените заседания от 91 бр. присъствия съгласно ЗМСМА са регистрирани 83 
присъствия и 8 отсъствията по уважителни причини. Прави впечатление 
отговорността на общинските съветници към техните задължения и стремежа им да 
не отсъстват от заседанията. 

 

Заседанията на Общинския  съвет протичат в делова работна обстановка, 
което се дължи най–вече на факта, че в постоянните комисии се извършава 
огромната работа по обсъждане на докладните записки и приемането на становища 
по тях. 

 

            Приетите решения и протоколи от заседанията своевременно се изпращат  
на областния управител, в Районна прокуратура Добрич и  на кмета на общината в 
предвидения от закона срок.  Всички решения се обявяват в интернет страницата на 
общината,  както и на информационните  табла в  общината и кметствата. 
     



             Председателският съвет е провел 6 заседания, на които е определил 
проекта за дневния ред на заседанията на Общинския съвет.   

 

Постоянните комисии на Общинския съвет работят съобразно изискванията 
на Глава пета от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 

 

Броя на заседанията на ПК са следните: 

 

           ПК „ Бюджет, финанси, данъчна политика, икономика, селско стопанство, 
законност,обществен ред, контрол и общинска собственост” -  7  заседания ;                                                                                                

ПК „Международно сътрудничество и европейски програми, устройство на 
територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване, търговия, 
услуги и туризъм” –  6  заседания; 

ПК „Образование, култура, спорт, младежки дейности, здравеопазване, 
социална политика, вероизповедания, демографски и етнически въпроси” -  7 
заседания. 

 

            На всички заседания на постоянни комисии разглежданите материали бяха 
приети с необходимия кворум. 
 

В заседанията на постоянните комисии вземаха участие председателят на 
ОбС, кметът, зам.-кметовете на общината и специалисти от общинската 
администрация. 
 

Между Общинския съвет  и кмета на Общината съществува добра 
координация. Правим всичко необходимо внасяните материали, в комисиите и 
заседанията на ОбС, да са обосновани и законосъобразни.  

 
Настоящият отчет за работата на Общинския съвет през второто полугодие 

на 2016 година е ярък показател за отговорността,  грижата и вниманието, с които се 
отнасяме при решаването на жизнено важни въпроси, касаещи създаването на по-
добри  условия за живот на живеещите на територията на общината. През 
следващия период от мандата усилията ни ще бъдат насочени към осъществяване 
на още много полезни и изпълними задачи за подобряване живота в нашата 
община. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ 
Председател на ОбС Крушари 


